
A SPINOZA legegyszerûbben metróval közelíthetõ meg:
az Astoria vagy a Deák téri megállótól néhány perces séta.

Spinoza can be reached by subway, a few 
minutes walk from the stations Astoria or Deák Tér.

Cím / Address: 
1074 Budapest, Dob utca 15.

Telefon / Phone: 
+ 36 1 413 7488, 7489, 

Fax: +36 1 413 7488
E-mail: spinozahaz@spinozahaz.hu, 

Internet: www.spinozahaz.hu 

Nyitvatartás minden nap / Open daily between: 8-23 h

Támogató / Sponsor:

SPINOZA



SZEPTEMBER 7. KEDD 19 ÓRA

Feleségek, lányok 
és ringyók a 
zsidó Bibliában

Heller ÁÁgnes-eest
Beszélgetõpartner: Gábor György

Jegyár: 2000,- Ft

7 SEPTEMBER, TUESDAY 7 PM

Spouses, girls, and sluts
in the Jewish Bible

An evening with Ágnes Heller
Conversation partner: György Gábor

Price: 2000 HUF

8. SPINOZA ZSIDÓ FESZTIVÁL
22001100.. sszzeepptteemmbbeerr 77-2200-iigg

8TH SPINOZA JEWISH FESTIVAL
77 - 2200 SSeepptteemmbbeerr,, 22001100

GÁBOR GYÖRGY

HELLER ÁGNES

Zsidó Örömtánc
Villányi  András fotókiállítása

Megnyitja: Benedek István Gábor
2010. szeptember 6-án, hétfõn,18 órakor

Villányi András az 1970-es évek óta fotózza az ortodox és a
neológ zsidóság életét, mindennapjait, bánatait és örömeit. 

A Spinoza Zsidó Fesztivál e gazdag anyagból most az örömet
válogatta össze. A zsidó ünnepek emelkedett hangulatát, 

az örömökbõl eredõ táncot, 
azaz az örömtánc fotóit mutatja be a fesztivál. 

A kiállítás a fesztivál idõtartama alatt megtekinthetõ.

Jewish Dances of Joy
Exhibition of photos by András Villányi

Opening speech by István Gábor Benedek
on 6 September, Monday 6 pm

András Villányi photographs orthodox and new aspects 
of Jewish life, in its everyday appearance, its sorrows, and its joys, 
since the 1970s. From this treasure of material the aspect of joy

is chosen for the present Spinoza Jewish Festival. 
In particular the atmosphere during Jewish festive days, 
as expressed in dances of joy, and recorded in photos, 

are shown in an exhibition lasting the whole period of the Festival.

F o t ó k i á l l í t á s  

P h o t o g r a p h y  E x h i b i t i o n



SZEPTEMBER 8. SZERDA 19 ÓRA

Hej,  Salamon Béla!

„Nekünk Salamont az ég küldte kedélybetegség ellen” -
írta egykor Kellér Dezsõ. Valóban! A mai generáció már
nem emlékszik rá, pedig kedélybetegség ellen ma is jól
jönne a 125 éévvel eezelõtt KKárpátalján sszületett színész-
humorista. Rekedt hangja miatt kezdetben eltanácsolták a
színészettõl, így köténygyártásba kezdett. Hírnévre
elõször 1922-ben, Szõke Szakáll Vonósnégyes címû
bohózatával tett szert. Már ebben is, mint késõbb oly
sokszor, a csetlõ-botló pesti kisember figuráját alakítja
chaplini humorral. 1923-ban már a Teréz körúti Színház
igazgatója, de emellett 15 éven keresztül Lipót-mezõn, az
elmegyógyintézetben is játszik rendszeresen. Zsidósága
miatt 1939 és l945 között leparancsolják a színpadról.
1951-tõl 15 éven keresztül a Vidám Színpad tagja, ahol
sok-sok mondata, mint például „Lepsénynél még
megvolt”, szállóigévé vált.

Salamon Béla szerepében Székhelyi József
Színpadra alkalmazta Murányi Péter
Rendezte Székhelyi József

Jegyár: 2.000,- Ft

P r e m i e r 

8 SEPTEMBER, WEDNESDAY 7 PM

Hi, Béla Salamon!

'Heaven sent us Salamon against depres-
sion', wrote Dezsõ Kellér. True! Our gen-
eration may not remember him, but this
actor-humorist, born 125 years ago at
the foot of the Carpathians could very
well be an antidote against our present-
day depressions. 

Because of his hoarse voice he was dis-
suaded from a career in the theatre, so
he started in an apron factory. His fame
was first established in 1922 in the farce
'String Quartet' of Szõke Szakáll. Here,
as many times later, he impersonated the
man in the street of Budapest, stumbling
around with chaplinesque humour. One
year later he is already leading the Teréz-
Boulevard Theatre, and during the next
fifteen years he will also regularly per-
form at the Lipót psychiatric institution. 

Being a Jew he was banned from the
stage in the period 1939-1945. Starting
from 1951, he was for fifteen years at the
Comic Theatre, where many phrases, like
'In Lepsény he was still there' became
proverbial.

In the role of Béla Salamon
József Székhelyi

Theatrical adaptation
Péter Murányi
Staging
József Székhelyi

Price: 2.000 HUF

P r e m i è r e 

SALAMON BÉLA

SZÉKHELYI JÓZSEF



SZEPTEMBER 9. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA

Ephraim Kishon (Kishont Ferenc):
RómeóNÉ és Júlia URA
Bohóság Shakespeare szerelmeseivel

Rómeó és Júlia 30 évvel az esküvõ után.
Már nagyon unják egymást! (Ja, az csak
Shakespeare rémhíre, hogy nem sikerült
a családok átverése a méreggel…) 
A lányuk is unja már õket. Láthatjuk, mi
lett a költõi hõsökkel az olasz családi
fészekben - Kishon vitriolos tollából.

A magyar származású, izraeli humorista, Kishon, még
életében átadta ezt a darabot Czeizel Gábornak, a
Spinoza rendezõjének, mert szerette volna, ha a világ
számos színpada után szülõföldjén is bemutatják. S az
erre alkalmas rendezõt Czeizel Gáborban látta. Kishon
kívánsága kötelez bennünket. No meg persze az is, hogy
ez egy remek komédia.

Szereplõk: 

Rómeó (és Lõrinc barát) Tóth József
Júlia (és Lukrécia, a lányuk, 
valamint a Dajka) Orosz Anna
Shakespeare Borbély T. András

A darabot Spinozásította 
és rendezte Czeizel Gábor

Jegyár: 2500,-Ft

P r e m i e r 

9 SEPTEMBER, THURSDAY 7 PM

Ephraim Kishon: 
Mrs Romeo and Mr Juliet
A farce about Shakespeare's lovers

Romeo and Juliet thirty years after their marriage. They
already have had enough of each other! (Of course, it is
only Shakespeare's false rumour that the families did not
succeed in cheating by poison.) Their daughters are
already fed up with them too. We can see what became of
the poet's heroes in their Italian family nest - through
Kishon's vitriolic pen.

The Hungarian-born Israeli humorist Kishon handed the
present piece to Gábor Czeizel, wishing to see it per-
formed in his native land  after so many performances
throughout the world. And for this he saw in Czeizel the
right person. We feel our due to Kishon's request, cer-
tainly also because it is a brilliant comedy.

Cast:
Romeo (and Friar Laurence) József Tóth
Juliet (and Lucrece, the  
daughters, as well as the Nurse) Anna Orosz
Shakespeare T. András Borbély

Adaptation to Spinoza, 
and staging Gábor Czeizel

Price: 2500 HUF

P r e m i è r e 

EPHRAIM KISHON

CZEIZEL GÁBOR

A Spinozába látogatók 50 %-os
kedvezménnyel parkolhatnak a
Gozsdu-udvar új parkolójában 
(Holló u. 6.), 50 méterre a
Spinozától. 

Our guests can use on half
price the new parking lots of
the Gozsdu-udvar (Holló u. 6.),
50 meters from Spinoza

Hely mindig van!

There is 
always place!



SZEPTEMBER 10. PÉNTEK 19 ÓRA

Zsidó villámtréfák klezmerbe 
csomagolva: Sabbathsong Klezmer Band

Az együttes tagjai:
Csányi Sándor - tangóharmonika
Szabó Bálint - klarinét
Szentkirályi György - buzuki, gitár
Langer Zoltán - nagybõgõ
Andrasics Szabolcs - dob
Masa Tamás - trombita, furulya, ének
Masa Anita - ének

Jegyár: pezsgõvel 2000,-Ft
vacsorával 5000,-Ft

10 SEPTEMBER, FRIDAY 7 PM

Jewish flashing jests wrapped in klezmer:
Sabbathsong Klezmer Band

Band members:
Sándor Csányi - accordion 
Bálint Szabó - clarinet
György Szentkirály - bouzouki, guitar
Zoltán Langer - double-bass
Szabolcs Andrasics - drums
Tamás Masa - trumpet, flute, vocals
Anita Masa - vocals

Price: With champagne 2000 HUF
With additional dinner 5000 HUF

A fesztivál alatt 
zsidó kulináris élvezetek 

a Spinozában...

During the festival 
Jewish culinary pleasures 

in Spinoza



SZEPTEMBER 11. SZOMBAT 15 (!) ÓRA

Magyarok Hollywoodban
Sugár Ágnes háromrészes filmsorozata 
Filmtörténeti szenzáció
I. rész: A mozgókép születésétõl 
a médiabirodalomig(52 perc)

A sorozat elsõ része a film születésétõl (1895) az elsõ
stúdiók megalakulásán át,  a sztárkultusz és a filmbiro-
dalom létrejöttéig (harmincas évek vége) követi az
eseményeket. Sokak szerint Hollywoodot magyarok építet-
ték, azon belül is javarészt zsidó származású magyarok.
Ezek egy része gazdasági szükségszerûségbõl, több-
ségük azonban a zsidóüldözések miatt hagyta el
Magyarországot. 

Sugár Ágnes három részes sorozatában arról mesél,
miként született ez a jórészt magyarok által létrehozott
világméretû showbusiness. A mesélõ egyrészt mesél,
másrészt interjúkat készít, de legfõképp több mint 100
hollywoodi filmbõl mutat be részleteket. A filmek között
olyanok is vannak, amelyeket a magyar közönség még
soha nem láthatott. 

A sorozat mindhárom része arra a
kérdésre keresi a választ, hogy a tehet-
séges magyar zsidók miként hatottak a
hollywoodi filmipar- és üzlet létrejöttére 

Ezen elsõ szakasz nagy neveibõl 
álljon itt néhány: 

! William Fox, született Friedmann Vilmos, 
a 20th Century Fox megalapítója.

! Zukor Adolf, a Paramount 
cégbirodalom létrehozója

! Alexander Korda, született Kellner
Sándor, két testvérével, Korda

Zoltánnal és Korda Vincével együtt
! Lukács Pál, Bánky Vilma, Putty Lia

Jegyár: 1000,-Ft

11 SEPTEMBER, SATURDAY 3 PM (!)
Hungarian Hollywood 
A three-part film series by Ágnes Sugár 
Part I: From the birth of the motion picture to the
media empire (52 min)

Most people agree that Hollywood was created by
Hungarians, many of whom were of Jewish origin. They
had left Hungary partly for economic reasons, but mainly
because of persecution. Ms Sugár's documentary films
tell us how it all started, mainly by Hungarians, and
became a world-scale show business. The narrative is
mixed with interviews and, more important, with excerpts
from over a hundred Hollywood films, several unknown to
the Hungarian public.This first part follows the events
from the birth of the film (1895) through the creation of
the first film studios to the star cult and the establishment
of the motion picture empires at the end of the 1930s. 

Some big names from this first part:

! William Fox, born Vilmos Friedmann, 
founder of 20th Century Fox

! Adolf Zukor, creator of the Paramount empire
! Alexander Korda, born Sándor Kellner, 

with his brothers Zoltán and Vince Korda
! Pál Lukács, Vilma Bánky, Lia Putty, and many others.

Price: 1000 HUF

WILLIAM FOX

ZUKOR ADOLF

ALEXANDER KORDA



SZEPTEMBER 11. SZOMBAT 19 ÓRA

Bástyasétány 77
Dal-koncert Eisemann Mihály 
és Dalos László slágereibõl

"Oly jólesik a légyott este a Ruszwurmnál, mint a mese,
halk muzsika száll…" Eisemann Mihály, a XX. századi
zenésfilm és operett (Hyppolit, Fekete Péter, stb.)
klasszikus komponistája és Dalos László, a most 85 esz-
tendõs hírlap- és dalszövegíró legismertebb slágere. 
A vén budai hársfák nyomán ide, a Budai Vár híres
cukrászdájába hívjuk meg Önöket, hogy a népszerû
szerzõpáros örökzöld dalaiból átnyújtsunk egy csokorral.

Elõadják Lõte Attila
Fekete Linda
Bakos-Kiss Gábor

Zongoránál Drexler Vajl

Szerkesztõ-rendezõ Dalos Gábor

Jegyár: 2500,- Ft

P r e m i e r 

11 SEPTEMBER, SATURDAY 7 PM

Bastion Promenade 77
Concert with hits from 
Mihály Eisemann and László Dalos

"So pleasant is the rendezvous
evening at Ruszwurm, as in a fairy
tale, soft music is floating". says the
best-known hit of Mihály Eisemann,
the 20th century classical composer of
film music and operettas (Hyppolit,
Fekete Péter, etc.), and the now 85
years old journalist and song text

writer László Dalos. We invite you under the old lime-trees
of Buda, and to the famous coffee-house on its Castle
grounds, and present you a bouquet of evergreens by
the popular song-writing pair.

Performers Attila Lõte
Linda Fekete
Gábor Bakos-Kiss

Piano Vajl Drexler

Editing and staging Gábor Dalos

Price: 2500 HUF

P r e m i è r e 

FEKETE LINDA

BAKOS-KISS GÁBOR

LÕTE ATTILA



SZEPTEMBER 12. VASÁRNAP, DÉLUTÁN 15 ÓRA (!)
Magyarok Hollywoodban
II. rész : Az álomgyár (52 perc)
(elsõ rész: szept. 11.)

Sugár Ágnes filmtörténeti
sorozatának második
része a harmincas évek
végétõl a hatvanas évek
elejéig, a francia újhullám
megjelenéséig kalauzol
bennünket. Míg az elsõ
rész bemutatja a filmbiro-
dalom születését, a
második rész azokat a
stratégiai lépéseket tárja
elénk, amelyek lehetõvé
tették a filmes nagyhatalom megõrzését. Ebben az idõben
záporesõként hullottak az Oscar-díjak.

Néhány nagy név ebbõl a korszakból:
! Michael Curtiz, azaz Kertész Mihály, hogy csak a   

Casablanca címû filmet említsük
! George Cukor, azaz Cukor György (My Fair Lady)
! Lugosi Béla (Dracula)
! Rózsa Miklós, zeneszerzõ (Ben Hur) 
! Johnny Weismuller, azaz Tarzan, a dzsungel királya

(akirõl azt is megtudjuk miért titkolta 
magyar származását)

Jegyár: 1000,-Ft

12 SEPTEMBER, SUNDAY 3 PM (!)
Hungarian Hollywood
Part II: the Dream Factory (52 min)
(part I on September 11th) 

This second part deals with the quarter century from the
late 1930s to the early 1960s. It shows us the strategic
steps by which the world empire of the film could be
maintained. In this period, it rained Oscar Awards. 

Some big names from this time:
! Michael Curtiz, that is, Mihály Kertész, 

for those who only remember Casablanca
! George Cukor, 

born György Cukor 
(My Fair Lady, etc.)

! Béla Lugosi
(Dracula etc.)

! Johnny Weismuller, 
as Tarzan, King of
the Jungle (we also
come to know why 
his Hungarian origin 
was kept secret).

Price: 1000 HUF

JOHNNY WEISMULLER

MICHAEL CURTIZ LUGOSI BÉLA

GEORGE CUKOR



SZEPTEMBER 12 VASÁRNAP 19 ÓRA

Odessza, a zsidók paradicsoma? 

Száz évvel ezelõtt Odessza a
világ harmadik legnagyobb
zsidó városa volt New York és
Varsó után. A múlt század
tízes-húszas éveiben a város
lakosságának még közel felét
a zsidók adták. Egy akkori
odesszai vicc szerint, ha vala-
ki elkiáltotta magát Odessza
valamelyik utcájában, hogy
'Smuél!', minden házon
kinyílott egy-két ablak. 

Odessza volt az elsõ olyan orosz város, ahol a zsidók
szabadon letelepedhettek és az oroszokkal közel azonos
jogokat élvezhettek. Ez idõben úgy tûnt, hogy Odessza a
zsidók paradicsoma lehet. Meg is hozta a gyümölcsét: az
akkori zsidó irodalom, mûvészet, zene, humor, no és per-
sze a gazdaság igen csak kivirágzott. 

Akik zenében és
szövegben idevará-
zsolják a múlt századi
zsidó Odesszát:

Jávori Ferenc
klezmerkirály

Dunai Tamás
színmûvész 

Jegyár: 2500,-Ft

Bõví tett  át i r at !

12 SEPTEMBER, SUNDAY 7 PM

Odessa, the Jewish Paradise?

A century ago Odessa was the third largest Jewish city in
the world, after New York and Warsaw. In the first
decades of the 20th century almost half of Odessa's citi-
zens were Jews. A contemporary joke has it that if
someone shouted 'Sam!' from the street, ten windows
opened immediately. Odessa was the first Russian city
where Jews could settle freely, and enjoy almost equal
rights. At that time it seemed that Odessa could be the
Jewish Paradise. Stimulated by a flourishing economy, this
period has borne fruit in Jewish literature, arts, music,
and humor (yes, around April 1st there still is an annual
humor festival in Odessa!).

Jewish Odessa of one century ago 
in music and prose is brought to you by:

Ferenc Jávori
King of Klezmer

Tamás Dunai
actor

Price: 2500 HUF

Renewed product ion!

DUNAI TAMÁS

JÁVORI FERENC



SZEPTEMBER 13. HÉTFÕ, 19 ÓRA

Hochmecolás és kecmecelés 
a zsidóság körül

Akik hochmecolnak:
Fröhlich Róbert
a Dohány utcai zsinagóga fõrabbija

Székhelyi József
színész

Témák:
Identitás-zsidentitás
Mit dobjunk el a hagyományokból, és mit
vegyünk be újonnan? 
Divatba jött a zsidóság?
Mit tehet egy homoszexuális rabbi? 
Mi a fontosabb a zsidóságban: az egyén,
vagy a közösség?

Jegyár: 2000,-Ft

13 SEPTEMBER, MONDAY 7 PM

High thoughts about Jewry

Participants:

Robert Fröhlich
head rabbi of the synagogue in the
Dohány street: 

József Székhelyi
actor

Themes among others:

Identity-Jewdentity? 
What should we discard from the tradi-
tion, and what can be added to it?
What about a homosexual rabbi?
What is more important in Jewry: the indi-
vidual or the community?

Price: 2000 HUF

FRÖHLICH RÓBERT

SZÉKHELYI JÓZSEF

A Spinoza Kávéházban minden este élõzene. 
Három zongoristánk a fesztivál ideje alatt
az örökzöld slágerek és a vacsora mellé 

zsidó és jiddis dalokat játszanak.

Café Spinoza has live music every evening.  
Our pianists are playing besides evergreens 

Jewish and Yiddish café-music for dinner
during the festival.

Hétfõ-kedd-szerda / Monday-Tuesday-Wednesday:

Csütörtök-péntek-szombat / Thursday-Friday-Saturday:

Vasárnap/Sunday:  
Szidor Oszkár

Bartos Gyula 
bár-zongorista



SZEPTEMBER 14. KEDD 19 ÓRA

Magyarok Hollywoodban 
III. rész: 
A mítosz alkonya (60 perc)

A legendás hatvanas évek, majd az amerikai újhullám, 
azután a független filmesek nagy korszaka, és végül
megérkezünk a mába. 

Néhány nagy név e korból:
! Zsigmond Vilmos és Kovács László, operatõrök
! Tony Curtis, született Schwartz Bernard 
! Goldie Hawn, akit a mamája csak Arankának becézett 
! Paul Newman, aki mindig magyarnak vallotta magát

És Sugár Ágnes lassan elvezet bennünket a második és
harmadik generációs magyarokhoz, akiknek az ereiben
csörgedezik ugyan még némi magyar vér, de már nem
ismerik Magyarországot, nem beszélnek magyarul.
Gyerekként azonban még csodálattal hallgatták szüleik
varázslatos, de ismeretlen nyelvét (Drew Barrymore,
Adrien Brody, Joaquin Phoenix, stb.)

Jegyár:1000,- Ft

14 SEPTEMBER, TUESDAY 7 PM

Hungarian Hollywood  
Part III: 
The Twilight of the Myth (60 min)

The legendary 1960s, the American new
wave, followed by the great era of inde-
pendent film makers, and finally the pres-
ent time.

Big names from this period:

! Vilmos Zsigmond
and László Kovács,  cameramen 

! Tony Curtis, born as Bernard Schwartz
! Goldie Hawn, whom her mother always 

lovingly called Aranka
! Paul Newman, 

who always felt himself Hungarian.

And gradually we move to the second and
third generation Hungarians,
in whose veins still flows a little

Hungarian blood, but who do not know 
Hungary anymore, nor do they speak the
language. Only as a child they 
experienced the miracle of their parents
speaking their magic, unknown 
mother language (Drew Barrymore,
Adrien Brody, Joaquin Phoenix, etc.).

Price: 1000 HUF

TONY CURTIS

PAUL NEWMAN

ZSIGMOND VILMOS

GOLDIE HAWN



SZEPTEMBER 16. CSÜTÖRTÖK 19 ÓRA

Bächer Iván: Legújabb zsidó kabarém
Politikai kabaré kuplékkal

Hogyan kell zsidó kabarét írni - csinálni? Különösen ma!
Továbbá: zsidó volt-e Lenin? Zsidó volt-e az orosz cár? E
kérdésekre úgy keresték a 20-a évek kabaréi a választ,
ahogyan ezt ma egyesek a Kossuth téren keresik. Mindig
így volt, mindig így lesz? Bächer kabaréjában nem tudjuk
eldönteni, hogy a múltról vagy a jelenrõl humorizál-e.
Vagy tán mindkettõrõl?

Írta Bächer Iván
Elõadják Rácz Attila, Eszes Fruzsina
Narrátor Bächer Iván
Zongoránál Ökrös Ottó

Jegyár: 2500,- Ft

16 SEPTEMBER THURSDAY, 7 PM

Ivan Bächer: My Jewish cabaret

How to write Jewish cabaret, in particular
today?! And more: was Lenin Jewish? Was
the Tsar of all Russians a Jew?

Such questions the cabarets of the
1920s tried to answer, as nowadays
some try on the Kossuth Square. Was it
always, and will it always be like that? In
Bächer's cabaret we cannot decide if the
humour relates to the past or to the
present. Or is it related to both?

Texts Iván Bächer
Performers Attila Rácz, Fruzsina Eszes
Narrator Iván Bächer
Piano Ottó Ökrös

Price: 2500 HUF

Renewed production!

Bõvített átirat!

SZEPTEMBER 15. SZERDA 19 ÓRA

Dob utcai dumaparti 
Gálvölgyi Jánossal                                  

„Dob utcai dumaparti” címen, Kalmár
Tibor rendezõvel karöltve, a Spinoza
beszélgetés-elõadás sorozatot indít neves
színészekkel. A beszélgetéseket régi
darabokból való bejátszások színezik.
Elsõként Gálvölgyi János mesél arról,
hogy milyen hosszú út vezetett a Madách
Színház elõtt ácsorgó, autogramra
vadászó fiatalembertõl az autogramot
osztó Gálvölgyiig, a parodistától a

színészig, a Kamara Varietétõl a Madách Színházig. 
A fesztivál alkalmából zsidó szerzõk kabaréjeleneteinek
bejátszására kerül sor. 

Aki mesél Gálvölgyi János
Aki faggat Kalmár Tibor

Jegyár: 2000,- Ft

15 SEPTEMBER, WEDNESDAY 7 PM

Gossip party in the Dob Street
With János Gálvölgyi

Under this title, and under the direction of Tibor Kalmár,
Spinoza starts a new series of conversations/lectures
with well-known actors, adding colour by excerpts from
old pieces. At our first evening, János Gálvölgyi will tell us
about the long road he went, from the idler in front of the
Madách Theatre, hunting as a youngster for autograms,
to the Gálvölgyi handing out autograms, from the parody
player to the full-grown actor, from the Kamara Variété to
the Madách Theatre. On the occasion of the festival,
cabaret scenes from Jewish authors will be shown.

Narrator János Gálvölgyi
Interrogator Tibor Kalmár

Price: 2000 HUF

Kick-off of a series! 

Sorozat-indító !

GÁLVÖLGYI JÁNOS

IVÁN BÄCHER



SZEPTEMBER 17. PÉNTEK 19 ÓRA

Ég a város, ég a ház is!
Jiddish Színház (Franciaország)

One-man-show
Rafael Goldwaser
elõadásában

Sólem Áléchem három története alapján
három egyszemélyes játék. Mindhárom
darab a zsidó kisváros (stetl) mindennap-
jairól, a kisvárosi zsidó létrõl, a zsidó
bölcsességrõl és legfõképp a zsidó
humorról szól. 

Az elõadás jiddis nyelven folyik, Lábán Katalin magyar
nyelvû tolmácsolásában. 

Jegyár: 2500,-Ft

17 SEPTEMBER FRIDAY 7 PM

Yiddish Theatre (France)
Help! It's burning!

One-man show 
by Rafael Goldwaser

Three solo pieces based on short stories
by Sholem Alechem. 
All three pieces address daily life in the
'stetl' (small Jewish town), the spirit of its
citizens, their wisdom, and - last but not
least - their typical Jewish humor.

In Yiddish, Hungarian simultaneous translation by Katalin
Lábán

Price: 2500 HUF

Hungarian Première 

Magyarországi premier

RAFAEL GOLDWASER

SHOLEM ALECHEM



SZEPTEMBER 18 SZOMBAT 19 ÓRA

Edelman Liza hagyatéka. 
Dráma. Írta: Lévai Katalin

Hogyan dolgozza fel egy kisfiú
saját „árulását”, amit a nagy-
mamájával szemben követett el.
A nagymamát az „árulás”
következtében a nyilasok
Auschwitzba deportálják.
Hogyan gyõz a nagymama bölcs
szeretete az unoka szégyene
felett? Lévai Katalin, politikus és
írónõ a vidéki zsidó lakosság
életét, traumáját és annak feldol-
gozását tárja elénk. 

Szereplõk Balázs Andrea
Fehér Adrien
Tallós Rita

Színpadra állította: Tallós Rita

Jegyár. 2000,- Ft

P r e m i e r 

18 SEPTEMBER, SATURDAY 7 PM

Liza Edelman's inheritance. 
Drama. Author: Katalin Lévai

How does a young boy cope with his own 'treason', which 
he commits in front of his grandmother? Because of it,
the Budapest Arrowcrossers send his grandmother to
Auschwitz. How does the grandmother's wise love over-
come her grandchild's shame? Katalin Lévai, politician
and writer, shows Jewish life and its traumas in the
Hungarian countryside. 

Performers Andrea Balázs 
Adrien Fehér 
Rita Tallós

Staging: Rita Tallós 

Price: 2000 HUF

P r e m i è r e 

LÉVAI KATALIN

TALLÓS RITA

FEHÉR ADRIEN



SZEPTEMBER 19. VASÁRNAP 19 ÓRA

Hacsak és Sejó - kabaré szünet nélkül

Ír ta: Gyõrei Zsolt - Schlachtovszky Csaba

„Milyen kicsi a világ! Legalábbis kettõnknek...”

Vajon hogyan érezné magát ma a hajdani pesti kabaré
két bumfordija Budapesten? A szerzõpáros úgy döntött, 

újraéleszti a két legendás kávéházi figurát, sõt:
szerteágazó beszélgetéseiket egyetlen színdarabbá
csomózza! A Spinoza nagysikerû elõadásának várva várt
felújítása!

Szereplõk      Gyõrei Zsolt és Schlachtovszky Csaba

Jegyár: 2000,- Ft

19 SEPTEMBER, SUNDAY 7 PM

'Hacsak' and 'Sejó' - cabaret without stop

Written by Zsolt Gyõrei and Csaba Schlachtovszky

How would the two legendary coffeehouse personalities,
Hacsek and Sajó, feel themselves if they would wake up in
Budapest today? The authors decided to wake them up,
and see what happens. This long-awaited renewed pro-
duction now waits for its successful performance in
Spinoza.

Acting  Zsolt Gyõrei and Csaba Schlachtovszky

Price: 2000 HUF

8.  Spinoza Zs idó Feszt i vá l
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SZEPTEMBER 20. HÉTFÕ 19 ÓRA

A Guru
Zenés játék

Ír ta Mészöly Gábor
és Sándor Anna

Zeneszerzõ Henk Nieland
Dalszöveg Bradányi Iván 

és Mészöly Gábor 

Hogyan legyünk boldogok? Ezt feszegeti
manapság a világ sok-sok guruja, s
ugyanez történik a Spinoza zenés
játékában. A fiú és a lány  folyton folyvást
elõadják a boldogságuk útjában álló

problémáikat, s a guru, a Professzor mindezekre keresi a
megoldást. Megtalálja? Van remény arra, hogy boldogok
legyünk? Az érintett témák: szerelem, szex, partner-
választás, házasság, kötõdés, unatkozás, identitás-
keresés, zsidó identitás(!) stb. Ezért is várjuk mindany-
nyian a Guru tanácsát. S a jó tanács, a megoldás hol egy
szép operaáriában, hol humoros szövegben érkezik meg.

Szereplõk:
Professzor (guru) Hábetler András
Lány Bucsi Annamária
Fiú Merán Bálint
Zongoránál Neumark Zoltán
Rendezõ Fischer Gábor

Jegyár: 2500,- Ft.

20 SEPTEMBER MONDAY 7 PM

The Guru
Musical comedy

Script  Gábor Mészöly
and Anna Sándor
Music  Henk Nieland
Lyrics Iván Bradányi
and Gábor Mészöly

How to be happy? This
question is addressed
by a host of guru's
nowadays, as well as in
Spinoza's newest opera

production. A man and a woman follow, in various roles, a
Jewish shrink on the road to happiness. Does he know the
answers, and can they learn from him? The problems, all
well-known hot issues today, concern sex, love, partner
choice, marriage, identity (e.g., being Jewish), and bore-
dom, to name a few. They are all agog to hear his advice,
which is given in often humorous songs and texts.

Performers
The Guru András Hábetler
Woman Annamária Bucsi
Man Bálint Merán
Piano Zoltán Neumark
Director Gábor Fischer

Price: 2500 HUF

HENK NIELAND

HÁBETLER ANDRÁSBUCSI ANNAMÁRIA

MERÁN BÁLINT


